Educandário Santa Cecília
Informações Importantes
Horário: Manhã_ 07h20 às 12h e 12h50min/ Tarde_ 13h às 17h30min /Tolerância de 20 min.
Obs.: Não mais será permitida a entrada do aluno no 2º tempo de aula.
Atividades Extracurriculares:


Educação Física, Informática, Inglês e Projetos de Leitura.

Atividades Complementares:


Jazz, Futsal, Hip Hop, Karatê, Teatro, Ritmus e Ginástica.

Uniforme:


Calças Compridas_ Jeans (modelo básico sem enfeites ou detalhes);



Bermuda:
Meninas_ Jeans (modelo simples, sem enfeites ou detalhes); Cotton (modelo vendido na secretaria da Escola) e servirá
somente para as aulas de Educação Física
Meninos_ Tactel (vendido na secretaria da Escola) e servirá também para as aulas de Educação Física; Jeans (modelo
simples, sem enfeites ou detalhes);



Camiseta_ Com emblema da Escola, regata ou com mangas (vendido na secretaria da Escola);


Calçados: Tênis (qualquer cor); Não é permitido o uso de sandálias e sapatos de salto e tênis com rodinhas; Meias_
soquetes brancas (sem detalhes);
Obs.: No inverno, o aluno deverá usar o agasalho azul marinho, preto ou jeans aberto na frente. É obrigatório o uso do uniforme
específico nas aulas de Educação Física.
SISTEMA AVALIATIVO:
EDUCAÇÃO INFANTIL: Será através de observações, registros e relatórios.
ENSINO FUNDAMENTAL _ Será dividido em três etapas:
Etapas

Início

Término

Mínimo na
Etapa

Máximo na
Etapa

I

Fevereiro

Maio

18

30

II

Maio

Setembro

21

35

III

Setembro

Novembro

21

35



Avaliação Suplementar_ Nos casos justificados pelo responsável na Secretaria da Escola _ Aplicação aos Sábados.



Atividades Diversificadas e Recuperação Paralela;



Recuperação de Etapa;



Recuperação Final

Estudo Dirigido = 30 pontos + Prova = 70 pontos
CÓDIGO DE ÉTICA

Direitos do Aluno:

Ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo de igualdade de atendimento;

Participar das aulas e demais atividades promovidas pela Escola, como também solicitar orientações aos professores,
assessoras e orientadoras, sempre que julgar necessário;

Utilizar-se das instalações e dos recursos materiais da Escola, mediante prévia autorização de quem de direito;

Expressar suas justificativas e reivindicações.
Deveres do Aluno:


Assumir a responsabilidade por seus atos dentro e fora do ambiente escolar, procurando apresentar um
comportamento digno e honesto;

Tratar todos os colegas com cordialidade, companheirismo e solidariedade;

Comparecer, pontualmente às aulas uniformizado e com todo o material solicitado;

Ocupar sempre o lugar que lhe for destinado na sala de aula;

Comportar-se adequadamente respeitando diretores, assessoras professores, e demais funcionários;

Colaborar com os professores ou com o representante de turma, na tarefa de promover a integração, ordem e
disciplina na sala de aula;

Zelar pela limpeza e conservação das instalações, dos materiais e dos equipamentos da Escola;

Estudar, cumprir tarefas e demais trabalhos solicitados;

Apresentar a documentação exigida pela Escola nos prazos estabelecidos.
É vetado ao Aluno:

Entrar na sala de aula e dela sair sem autorização do professor;

Ter postura inadequada nas carteiras;

Ler outros materiais não relacionados com o conteúdo da aula;

Trazer para a Escola material estranho às atividades escolares;

Promover jogos, coletas ou campanhas de qualquer natureza, sem a prévia autorização da Direção;

Fumar nas dependências da Escola, portar e/ou consumir bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas;

Utilizar o telefone celular – o mesmo deverá permanecer desligado (para ligações ou jogos) na sala de aula;

Ausentar-se da escola sem que esteja devidamente autorizado pela família e pela Direção;

Permanecer na sala de aula ou a ela retornar, sem autorização, na ausência do professor ou dos demais alunos;

Dirigir-se aos colegas usando apelidos, palavrões e colocações preconceituosas ou discriminatórias;

Agredir fisicamente ou verbalmente as pessoas, ainda que a título de brincadeira;

Pichar carteiras, paredes e portas, inclusive dos banheiros;

Jogar lixo no chão;

Promover guerra de giz, tumulto e gritaria em sala de aula (inclusive nos intervalos), nas demais dependências e
imediações da Escola;

Apossar-se ou esconder material dos colegas;

Promover correrias e empurrões nas escadas, corredores e fila da cantina;

Comer durante as aulas;

Destruir material afixado em sala de aula e corredores.
DANOS MATERIAIS
O aluno que produzir danos materiais à Escola ou a objetos de propriedade de colegas, professores e funcionários receberá,
além da punição cabível, a nota de custos do respectivo conserto (ou da reposição).
PENALIDADES
Em caso de indisciplina os alunos estarão sujeitos às seguintes penalidades, previstas no Regimento Escolar:
a)
Repreensão – (reservada) ;
b)
Advertência verbal e escrita;
c)
Suspensão de no máximo 03 (três) dias de frequência;
d)
Encaminhamento do aluno ao conselho tutelar, esgotadas todas as possibilidades de resolução da questão entre os
responsáveis do aluno e a escola;
e)
Encaminhamento do aluno ao Juizado da Infância e da Adolescência, quando necessário;
f)
Desligamento definitivo do Educandário Santa Cecília, com imediata transferência, nos casos de procedimentos
incorrigíveis e de atentado a alunos e funcionários.
OBS: As ocorrências serão registradas em caderno próprio, para as devidas providências. Após a 3ª(terceira) ocorrência, o
responsável receberá uma carta tomando ciência de que a próxima advertência, será dada ao aluno a punição da suspensão.
- Faça todos os registros de tarefas, trabalhos e matérias que você deve trazer para o colégio, pois sua memória pode
falhar;
-

Mantenha-a em ordem, sem danificá-la;

-

Apresente-a para assinatura de seus pais ou responsáveis quando solicitado nos avisos, recados, anotações de tarefas

ou ocorrências disciplinares;
-

Preencher o quadro de Horário de Aulas a lápis;

-

Mantenha em dia o quadro de Controle de Notas.

Fica proibido o uso de telefones celulares, e outros aparelhos eletrônicos nas salas de aula e nas demais dependências da
Escola. Nossa Instituição não se responsabiliza pela perda, roubo ou qualquer danificação do mesmo.

